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Adviezen aan ouders 
Veel ouders zijn nauw betrokken bij de sportbelevenissen van hun kinderen. Daarbij zijn directe 
bemoeienissen vaak goed bedoeld, maar kan ook tot onduidelijkheden leiden die tegen koste kunnen 
gaan van de groei en motivatie. Daarom streeft BFC ernaar om de verhouding tussen ouder, kind en 
trainer (hier genoemd: De Gouden Driehoek) zo optimaal mogelijk te krijgen zodat het kind gemotiveerd 
is, blijft en zijn/haar ontwikkeling tot volle bloei kan komen. Naast de trainer heeft de ouder ook een 
zeer belangrijke rol om deze Gouden Driehoek mede vorm te geven. In dit licht zijn de volgende adviezen 
door BFC geformuleerd: 
 

Ø Laat het coachen over aan de coach 
Kinderen zijn voor hun motivatie en groei het meest gebaad bij duidelijkheid en structuur. Eenduidigheid 
in de coaching is hierbij van groot belang. Het kind mag niet in de situatie geplaatst worden dat zij keuze 
moet maken tussen enerzijds het luisteren naar de coaching van de ouder en anderzijds die van de 
trainer. Voorkom dat uw kind in deze lastige situatie wordt geplaatst om hier in keuze te maken. U 
ondersteunt uw kind, de andere spelers en de trainer het meest door niet te coachen, maar het bij 
positieve aanmoediging te houden. 
 

Ø Wees het goede voorbeeld 
Kinderen zijn meester in het (onbewust) na-apen van gedrag. Wees u hiervan bewust, bijvoorbeeld op 
het moment dat een scheidsrechter een foute beslissing neemt en u de neiging voelt om hierop te 
moeten reageren. Kinderen registreren dit (on)bewust en zijn geneigd hetzelfde gedrag te gaan 
vertonen. 
 

Ø Stimuleer de Groei Mindset 
Binnen BFC willen wij de mindset van de kinderen stimuleren die zelfvertrouwen en ontwikkeling het 
beste ondersteunt. Ook wel de Groei Mindset genoemd. U kunt dit zelf ook ondersteunen door 
complimenten te geven die deze mindset stimuleert. Deze complimenten wijzen er onder andere op dat 
door inzet en doorzetten resultaten worden geboekt. Deze gaan veelal over het proces van leren, Winst 
boeken in plaats van het eindresultaat, Winnen. De feedback benadrukt dat fouten maken en tegenslag 
erbij horen en onderdeel zijn van het leerproces. Eventuele vergelijkingen worden gemaakt met het kind 
zelf – met het eigen leerproces/prestaties in plaats van met anderen – waar stond het kind bijvoorbeeld 
6 maanden geleden en waar staat het nu ? * 
 

Ø Praat niet over andere speler(s) of de trainer (waar uw kind bij is) 
Het advies is om niet (negatief) OVER andere spelers of de trainer te praten waar uw kind bij aanwezig is. 
Dit kan namelijk negatieve gevolgen hebben voor de positie van de trainer en/of de verhoudingen 
binnen het team. Indien u van gedachten wilt wisselen, doe dat dan bij voorkeur direct MET de trainer. 
Op het moment dat het lijkt dat er een onoverkomelijk meningsverschil is, kunt u het Hoofd Jeugd 
Opleiding betrekken en het gesprek voeren. 
 

Ø Help uw kind te relativeren 
Volwassenen hebben sneller de neiging de wedstrijd meteen te analyseren of allerlei tips te geven voor 
de volgende keer. Dit is natuurlijk goed bedoeld, maar besef dat kinderen vaak niet hiervoor openstaan 
kort na de wedstrijd. Ze zijn soms emotioneel en kunnen het beste met rust gelaten worden. Je kunt wel 
helpen bij het relativeren. Praat dan liever over wat er wel goed ging tijdens de wedstrijd. (Uit: Goud in 
elk kid, NOC*NSF) 
 



 
* Openselectie  Onderbouw en ondersteuning door Groei Mindset 
 
In de onderbouw binnen BFC is gekozen voor een zogenaamde ‘ Open selectie’ om daarmee zo breed 
mogelijk op te leiden / meerdere spelers op zo hoog mogelijk niveau te brengen voordat zij naar de 
bovenbouw van BFC gaan. Dit kan betekenen dat een speler om de twee weken wisselt van team. Door 
het stimuleren van de Groei mindset helpen ouders het kind om hiermee goed om te gaan. Ter 
ondersteuning van de ouders hieronder meer verdieping over het stimuleren van deze mindset. 
 
BFC wil een omgeving bieden aan spelers waarin optimale motivatie en groei wordt gerealiseerd. Dit 
betekent niet dat mogelijke teleurstellingen bij spelers worden voorkomen. Wij willen onze spelers juist 
leren om op een zodanige manier om te gaan met teleurstellingen en uitdagingen dat zij er door groeien 
en betere spelers worden. Voor gedrag van de speler en daarmee optimale motivatie en groei zijn 
overtuigingen van grote invloed. Dit betekent het stimuleren van de Groei mindset dat onderbouwd 
wordt vanuit het onderzoek door Carol Dweck.  
 
Binnen de “Gouden Driehoek” zijn de 7 mentale competenties van de BFC speler beschreven. Een van 
deze eindtermen is uiteraard een Groei Mindset. BFC stimuleert deze mindset met de volgende 
uitkomsten. Hij/zij: 
 

- is ervan overtuigd dat capaciteiten te ontwikkelen zijn en niet vaststaand; 
- is bereid is om risico’s te nemen en continu uitdagingen aan te gaan om een betere speler te 

worden.; 
- zet door bij tegenslag. Hierbij gaat het om inzet en wilskracht; 
- kan winst en verlies relativeren en hij/zij ziet dit als feedback (de speler heeft de overtuiging dat 

falen niet bestaat, enkel feedback); 
- neemt zijn eigen leerproces als uitgangspunt; 
- stimuleert zijn medespelers om ook risico’s te nemen en uitdagingen aan te gaan; hij/zij ziet 

zijn/haar medespelers als medereizigers van het leerproces en daarmee gunt hij/zij het succes 
van zijn medespelers. 

 
Met deze groei mindset wordt altijd gewonnen en dat geeft de speler de mogelijkheid om vrij van 
spanning, met rust en zelfvertrouwen het spel te spelen. 
 
 
Invloed op gedrag door ouders en trainer 
 
Trainers, maar vooral ouders hebben een grote invloed op de ontwikkeling van de mindset van het kind. 
In dit licht is het als trainer en ouder van belang om de eigen mindset te onderzoeken en welke 
boodschap zijzelf overbrengen op het kind. Wat straal je bijvoorbeeld zelf als ouder uit en welk signalen 
geef je daarmee af naar het kind ?; stimuleert dit de statistische of juist de groei mindset bij het kind ?  
 
Bij tegenslag bij het kind is het essentieel als ouder om alert te zijn op welke wijze hierop wordt 
gereageerd  omdat het kind bewust maar veelal onbewust signalen opvangt en zijn/haar mindset 
daardoor wordt beinvloed. 
 
Hieronder vind je een aantal tips die kunnen helpen om de groei mindset bij het kind te stimuleren: 
 
Doe niet ! 
 

- Vergelijken met anderen. Het gaat om het leerproces van het kind zelf. Vergelijken met anderen 
alleen doen ter inspiratie en dat er door inzet/doorzettingsvermogen nodig is om dat te bereiken. 



- Slachtofferrol aannemen:  
“ het ligt aan de trainer, die ziet het niet of zet je niet op de juiste positie”, “ het ligt aan de 
medespelers, die moeten meer aan jou de bal spelen” ,  “het ligt aan de grensrechter, die vlagt 
onterecht voor buitenspel”. Voorkom dat “ de schuld “ bij externe factoren worden neergelegd, 
daarop heeft het kind geen invloed. 

- Benadrukken dat fouten maken, voorkomen moet worden. Gevaar bestaat dat het kind niet gaat 
experimenteren, zonder risico gaat voetballen/op ‘ safe ‘ gaat spelen en het leren stagneert.  

- Benadrukken dat het om de uitslag van de wedstijd of het spelen in team 1 gaat.  Focus op 
winnen stimuleert de statische mindset. 

 
 
Doe wel ! 
 

- Positief complimenteren voor de inzet/doorzetten.  
- Benadrukken van het leerproces waarin het kind zit; het proces van leren (learning curve): 

o je staat nu hier, waar stond je eerder en wat heb je er voor gedaan om hier te komen. Nu 
je hier staat, waar wil je naar toe en wat moet je daar voor doen ? Door (coach)vragen te 
stellen over wat te doen staat, wordt het kind geactiveerd om zelf na te denken en keuzes 
te maken. Dit versterkt de autonomie/eigen regie en geeft perspectief op de toekomst. 

o Benadruk dat tegenslag bij het leerproces hoort om beter te worden. Door doorzetten en 
oefening zal wat nu NOG niet makkelijk is, steeds makkelijker worden.  

o Ten aanzien van de openselectie en de verschillende teams: benoem dat het leerproces 
van belang is en dat het kind in beide teams (in 1 of in 2) verschillende dingen kan leren: 
bij de een bijvoorbeeld hoe om te gaan met meer weerstand van de tegenstander en in 
het andere team, waar je wellicht minder druk hebt, hoe je dan meer de ruimte krijgt om 
te oefenen op passeren. 

 
  


